
De pluspunten 
van Planet Internet

■ Meest bekroonde provider van Nederland

■ Deskundige servicelijn

■ Geavanceerd netwerk

■ Ruime keuze aan abonnementen

■ Uw eigen homepage van 25 MB

■ Uitgebreide e-mailfaciliteiten voor het hele gezin

■ Vaste-klantenkorting tot € 9,- per jaar

■ Laatste nieuws op de Planet Internet-homepage

■ Exclusieve diensten voor abonnees

Basic

Plus

ISDN 128i

ISDN 100 uur

ADSL

De abonnementen 
van Planet Internet



ISDN 100 uur
ISDN 100 uur is het nieuwste abonnement van Planet Internet. Hiermee kunt u voor een vaste prijs van € 24,95
– dus zonder telefoontikken – 100 uur per maand internetten. Omdat ISDN 100 uur gebruikmaakt van een ISDN-
verbinding, beschikt u over twee telefoonlijnen. Dat betekent dat u ook tijdens het internetten altijd telefonisch
bereikbaar bent. ISDN 100 uur is al interessant voor iedereen die maandelijks zo’n 20 à 30 uur online is en niet
meer geconfronteerd wil worden met hoge internetkosten achteraf. Kijk op www.planet.nl/isdn100uur voor meer
informatie. Voor ISDN 100 uur hebt u een ISDN-aansluiting en ISDN-apparatuur nodig.

De voordelen van ISDN 100 uur
■ 100 uur internet per maand
■ Zonder telefoontikken
■ Snelheid: 64 Kbit/s (enkellijns ISDN)
■ Altijd telefonisch bereikbaar
■ 20 e-mailadressen voor het hele gezin
■ Eigen homepage van 25 MB
■ Eenvoudig uit te breiden met zakelijke domeinnaam en webhosting

ISDN 128i-abonnement
Als u via ISDN wilt internetten met maximale snelheid, dan is er het ISDN 128i-abonnement. Met het ISDN 128i-
abonnement kunt u voor € 11,30 per maand via ISDN onbeperkt internetten op ons extra snelle Premium Netwerk.
Voor ISDN 128i hebt u een ISDN-aansluiting en ISDN-apparatuur nodig.
Plus-abonnement
Internettelefoonkosten
De telefoonkosten voor uw internetgebruik betaalt u rechtstreeks aan Planet Internet. Op www.planet.nl vindt u meer
informatie over onze internettelefoontarieven.

De voordelen van het ISDN 128i-abonnement
■ Onbeperkt toegang tot het Premium Netwerk
■ Met dubbele snelheid inbellen via ISDN
■ Altijd telefonisch bereikbaar
■ 20 e-mailadressen voor het hele gezin
■ Eigen homepage van 25 MB
■ Eenvoudig uit te breiden met zakelijke domeinnaam en webhosting

Dubbel zo snel
of voor een vaste prijs
internetten via ISDN 
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Planet ADSL is de leukste manier om te internetten. Supersnel en onbeperkt, zodat u alles uit internet haalt wat
erin zit. U bent helemaal klaar voor de toekomst! 

Supersnelle internettoegang
ADSL biedt razendsnel toegang tot het internet, zodat u bijvoorbeeld makkelijk en snel muziek- of videobestanden
kunt downloaden en versturen.

Geen telefoontikken
U betaalt met ADSL geen telefoontikken voor het internetgebruik, maar een vast bedrag per maand. U beheerst
hiermee uw internetkosten en staat achteraf nooit voor vervelende verrassingen.

Continu online
U kunt continu online zijn als u dat wenst.

Altijd telefonisch bereikbaar
U kunt bellen en gebeld worden terwijl u surft.

Eigen oprit naar internet
Geen last van drukte en vertragingen die andere internetters bij u in de buurt kunnen veroorzaken.

Meerdere computers op één aansluiting
Zo kan het hele gezin tegelijkertijd internetten.

Internet is zoveel 
leuker met ADSL

12 13



De vier ADSL-
abonnementen 
van Planet Internet

Planet Internet heeft vier verschillende ADSL-abonnementen. ADSL is vooral geschikt als u veel en supersnel wilt
internetten, maar geen telefoontikken wilt betalen. Op deze manier houdt u uw internetkosten beheersbaar.

ADSL Economy is het ADSL-instapabonnement. Als u nog meer snelheid wilt, dan neemt u ADSL Standard of ADSL
Comfort, de snelle abonnementen die mogelijk zijn bij Planet Internet. ADSL Comfort en ADSL Advanced zijn ideaal
als u intensief internet en bijvoorbeeld grote bestanden met muziek of filmbeelden wilt downloaden.

14 15

ADSL Economy ADSL Standard ADSL Comfort ADSL Advanced

Downloadsnelheid 384 Kbit/s 1024 Kbit/s 2048 Kbit/s 4096 Kbit/s

Uploadsnelheid 128 Kbit/s 320 Kbit/s 320 Kbit/s 640 Kbit/s

Datalimiet 2 GB* 10 GB* Fair Use Policy Fair Use Policy

E-mailadressen 20 20 20 20

Mailboxen 4 4 4 4

Homepageruimte 25 MB 25 MB 25 MB 25 MB

*Voor elke 100 MB boven deze limiet betaalt u € 0,50.

Wat kost ADSL?

ADSL Economy ADSL Standard ADSL Comfort ADSL Advanced

Deel Planet Internet* € 7,- € 14,95 € 24,30 € 46,-

Deel KPN* € 19,95 € 19,95 € 27,95 € 33,95

Totale kosten per maand € 26,95 € 34,90 € 52,25 € 79,95

* U betaalt elke maand een vast bedrag, verdeeld over twee rekeningen: één van KPN voor de ADSL-aansluiting en één van Planet Internet
voor het ADSL-abonnement.



Dit hebt u nodig voor ADSL

Voor ADSL hebt u behalve een abonnement bij Planet Internet ook een ADSL-aansluiting en een ADSL-modem nodig.
U kunt deze eenvoudig zelf installeren met het Doe-Het-Zelf-pakket, maar u kunt de installatie ook tegen een 
vergoeding door een monteur laten uitvoeren.

U kunt kiezen uit de volgende ADSL-modems (geschikt voor een analoge en een ISDN-lijn):
USB-modem: de gemakkelijkste oplossing om ADSL aan te sluiten.
Ethernet-modem: aan te raden voor pc’s met een ethernetkaart.
Wireless-modem: ideaal om in huis of op kantoor draadloos te internetten.
Multi-PC-modem: uitgebreide modem met ingebouwde router en firewall. Voor het aansluiten van meerdere pc’s.

Modemtype* Aanschaf Aansluitkosten** Totaal

USB € 69,- € 74,95 € 143,95

Ethernet € 69,- € 74,95 € 173,95

Wireless € 199,- € 74,95 € 423,95

Multi-PC € 99,- € 74,95 € 213,95

ADSL zonder modem € 74,95 € 74,95

* Geschikt voor PSTN en ISDN. ** Inclusief splitter. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW. (Prijs)wijzigingen voorbehouden.

Voor het aansluiten van een ADSL-abonnement zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van ADSL van KPN. Wilt u
kijken of in uw regio ADSL beschikbaar is? Ga dan naar www.planet.nl/adsl en doe de postcodecheck.
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Word vandaag 
nog abonnee!

Basic-, Plus-, 128i- en ISDN 100 uur-abonnement
Koop een internetpakket van Planet Internet bij uw dealer of sluit daar direct een abonnement af. Tijdens de 
aanmeldingsprocedure kunt u aangeven welke abonnementsvorm u wilt hebben.

ADSL-abonnement
Kijk eerst of ADSL in uw regio beschikbaar is. U kunt dit controleren met de postcodecheck op www.planet.nl/adsl
Ga dan voor een ADSL-modem en ADSL-abonnement naar een van onze Planet Internet ADSL-dealers.

Overstappen van een andere internetprovider
Bent u al abonnee van een andere internetprovider, maar maakt u liever gebruik van ons stabiele netwerk? Geen
probleem, u kunt makkelijk overstappen op Planet Internet. Kies het abonnement dat u wilt hebben en tijdens 
de aanmeldingsprocedure worden de instellingen in uw computer automatisch omgezet. U kunt bovendien 
gebruikmaken van de gratis E-mail Verhuisservice. Planet Internet zorgt er dan voor dat de e-mail die naar uw 
oude e-mailadres wordt gestuurd, automatisch op uw Planet Internet-adres terechtkomt.
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Exclusieve diensten voor 
Planet Internet-abonnees

E-mail SpamFilter
Ongevraagde reclameboodschappen in uw e-mail:
irritant en ze kosten u ook nog eens veel tijd. Daarom
kunt u bij Planet Internet gratis het E-mail SpamFilter
activeren! 

E-mail VirusScanner 
Veilig e-mailen zonder gevaar voor virussen doet u
voor maar € 1,95 per maand. De software wordt
continu ververst, dus ook nieuwe virussen krijgen
geen kans. Met de E-mail VirusScanner hebt u hier
geen omkijken meer naar.

PC Firewall
‘Hackers’ kunnen ongevraagd en ongemerkt in uw 
pc inbreken en bestanden vernielen of persoonlijke
gegevens bekijken. Voor € 1,95 per maand is uw 
privacy beschermd.

Webmail 
Vanaf elke computer met een internetverbinding
checkt u via de homepage van Planet Internet heel
gemakkelijk uw e-mail of stuurt u een mailtje met

Webmail van Planet Internet. Zo kunt u overal ter
wereld bij uw e-mail. Webmail is bovendien gratis.

E-mail Verhuisservice
Als u overstapt op Planet Internet, zorgen wij er 
gratis voor dat 3 maanden lang de e-mail die naar
uw oude e-mailadres wordt gestuurd, automatisch 
op uw Planet Internet-adres terechtkomt.

Eigen Site & Mail 
Bij Planet Internet regelt u zó een eigen domeinnaam
voor uw website, vanaf slechts € 3,99 per maand.
Bovendien krijgt u er e-mailadressen met dezelfde
domeinnaam gratis bij.

Extra Bandbreedte Optie 
Wilt u nog sneller internetten met uw ISDN-lijn?
Neem dan extra bandbreedte: tot maar liefst 25%
sneller surfen, bestanden versturen en downloaden,
voor maar € 1,36 per maand.

Alle bovengenoemde diensten zijn te activeren via
www.planet.nl

Iedereen kan internetten
bij Planet Internet

Kies voor Planet Internet. De meest bekroonde provider van Nederland op het gebied van
breedband, snelheid en service
Planet Internet heeft voor iedereen een geschikt abonnement. Of u nu alleen wilt e-mailen of juist intensief van
internet gebruik wilt maken om bijvoorbeeld muziek en films te downloaden, Planet Internet heeft precies wat u
zoekt. Maar we doen meer dan alleen een abonnement aanbieden.

Vanaf het begin is Planet Internet een van de pioniers van internet geweest. Nu kunnen we zeggen dat we internet
voor een groot publiek toegankelijk hebben gemaakt. In al die jaren hebben we heel wat kennis en ervaring opgedaan.
Daardoor is ons netwerk ook zo stabiel en snel en zijn we vaak uitgeroepen tot beste provider.

Door al die ervaring weten we ook heel goed wat er op internet te beleven valt. En dat willen we graag met onze
abonnees delen. Op de homepage van Planet Internet vindt u dan ook veel informatie die u kan helpen om nog
meer op internet te ontdekken.
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Inbelabonnementen

Bij Planet Internet vindt u het abonnement dat 
precies bij u past: van een eenvoudig ‘instap-
abonnement’ tot geavanceerd ADSL.

ADSL-abonnementen

Voordelen ADSL
■ Supersnel internet
■ Continu online
■ Vast bedrag per maand
■ Altijd telefonisch bereikbaar
■ Meer computers op één aansluiting
■ U betaalt geen telefoontikken

(Prijs)wijzigingen voorbehouden. 15 januari 2004.

Wilt u voordelig internetten?

Basic
€ 2,95 per maand*

Als u niet vaak online bent en voornamelijk 
wilt e-mailen via een gewone telefoonlijn.
* Excl. telefoontikken

Pagina 9

Wilt u continu online zijn 
voor een vast bedrag?

ADSL Economy
€ 26,95 per maand

■ 384/128 Kbit/s
■ datalimiet 2 GB

Pagina 13-17

Wilt u voordelig
internetten zonder limiet?

Plus
€ 5,85 per maand*

Hiermee kunt u via een gewone telefoonlijn
onbeperkt internetten voor een laag bedrag.
* Excl. telefoontikken
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Wilt u sneller internetten? 

ADSL Standard
€ 34,90 per maand

■ 1024/320 Kbit/s
■ datalimiet 10 GB

Pagina 13-17

Wilt u sneller internetten?

ISDN 128i
v.a. € 11,30 per maand*

Via ISDN met dubbele snelheid onbeperkt inter-
netten. U blijft telefonisch bereikbaar.
* Excl. telefoontikken

Pagina 10

Nog sneller downloaden 
zonder datalimiet?

ADSL Comfort
€ 52,25 per maand

Om onbeperkt grote bestanden als films, muziek
en foto’s te downloaden. Ideaal voor gezinnen.

■ 2048/320 Kbit/s

Pagina 13-17

Wilt u onbezorgd
internetten voor een vaste prijs?

ISDN 100 uur
v.a. € 24,95 per maand

100 uur per maand internetten via ISDN voor een
vaste prijs, inclusief telefoontikken.
U blijft telefonisch bereikbaar.
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Intensief, met de hoogste 
snelheid heel veel downloaden?

ADSL Advanced
€ 79,95 per maand

Op topsnelheid zoveel dowloaden als u wilt. Ook zeer
geschikt voor snel oploaden naar eigen site.

■ 4096/640 Kbit/s

Pagina 13-17

Pluspunten
van Planet Internet: 
■ Gratis E-mail SpamFilter

■ 4 mailboxen

■ 20 e-mailadressen

■ Eigen homepage van 25 MB

■ Exclusieve diensten voor
abonnees (zoals E-mail VirusScanner,

PC Firewall, Eigen Site & Mail)

■ Vaste-klantenkorting
tot € 9,- per jaar

■ Overal ter wereld e-mailen
met webmail

■ Meest complete website met
elke dag het laatste nieuws

Basic-abonnement
Als u niet zo vaak online bent en voornamelijk wilt e-mailen, dan is het Basic-abonnement precies wat u zoekt.
Met een modem of via ISDN kunt u voor slechts € 2,95 per maand vier uur internetten. Voor extra uren betaalt u
€ 1,13 per uur.

Plus-abonnement
Het Plus-abonnement lijkt op het Basic-abonnement met één belangrijk verschil: er is geen limiet aan het aantal uren.
Voor € 5,85 per maand kunt u met een modem of via ISDN onbeperkt internetten. Ideaal als u heel voordelig, veel
wilt internetten.

Internettelefoonkosten
De telefoonkosten voor uw internetgebruik betaalt u rechtstreeks aan Planet Internet. Op www.planet.nl vindt u
meer informatie over onze internettelefoontarieven.

De voordelen van het Basic- en het Plus-abonnement 
■ Voordelig internetten zoveel u wilt
■ 20 e-mailadressen voor het hele gezin
■ Eigen homepage van 25 MB

Heel voordelig internetten 
met een Basic- 
of Plus-abonnement
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Kijk op www.planet.nl voor de laatste acties of vraag ernaar in de winkel!


